
 

 
  

  

  

  

  
  

  

 

 

 
  



 

   
 

 

 

نعم، بدأ املصنف رمحة اهللا عليه، بباب مهم جليل، يقع فيه خطأ كثري من الناس، وهو 

  .كتاب الرشكة

كلم عن هذا الكتاب أريد أن تعلم أن العلامء رمحة اهللا عليهم يقولون إن : وقبل أن أ

العقود اجلائزة بعضها أطيب من بعض يف الكسب، العقود ليست واحدة، الكسب احلالل 

دأ من األسفل ثم أرقى  ليس درجة واحدة بل بعضه أطيب من بعض، فعىل سبيل املثال أ

إن الذي يكتسب من احلجامة كسبه حالل، : يقول علامئنا: الإىل األعىل، فعىل سبيل املث

و طيبة  -صىل اهللا عليه وسلم- بدليل أن النبي  ا  -ريض اهللا عنه-أعطى احلجام وهو أ

  .أعطاه أجرة، فدل عىل أن أجرته حالل -صىل اهللا عليه وسلم-حجم النبي 

وإن كانت حالل ليست هي أطيب الكسب، وإنام هي يف أدنى  ولكن أجرة احلجام

ا سئل النبي  : عن أجرة احلجام قال -صىل اهللا عليه وسلم-صور الكسب احلالل، ولذا 

ه قال-صىل اهللا عليه وسلم- ، وثبت عنه »أعلفه ناضحك« ، »إن كسب احلجام خبيث«: أ

ًما، أي َوال {: يب الكسب، كام قال جل وعالليس طيبًا يف أعىل أط: ليس كونه خبيًثا أي حرا

ُموا اْخلَبِيَث ِمنُْه ُتنِفُقوَن َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه إِالَّ َأْن ُتْغِمُضوا فِيِه  ، فاملقصود ]٢٦٧:البقرة[} َتيَمَّ

  .من هذا أن اخلبيث ليس بالزم أن يكون حمرًما

  :املثالوكذلك األعىل فإن هناك من العقود ما هو أفضل يف الكسب، فعىل سبيل 

بحة أن الرجل إذا باع  بحة، ومعنى املرا ذكر العلامء أن من أفضل صور الكسب املرا

اشرتيتها بعرشة، وسأربح فيها ثالثة، : آلخر سلعة، يكون صادًقا له يف ثمنها، فيقول

فأسبيعها عليك بثالثة عرشة، حينئذ يكون هذا من أفضل البيوع وأحبها، وهو يسمى بيع 

ك صد بحة، أل قت يف ذكر الثمن الذي اشرتيتها به، وصدقت يف بيان الربح، وهذا املرا

  .أطيب لنفس املشرتي، ويف معناه املواضعة واملشاركة التي تتعلق بالثمن

من أسباب العقد املبارك الذي حيبه اهللا جل وعال، الرشكة إذا وجد فيها رشطان، 

  .لصدق من املتشاركنيالرشوط الرشعية التي ستمر معنا بعد قليل، والنوع الثاين ا
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ا ثالث الرشيكني إن : (قال اهللا جل وعال: -صىل اهللا عليه وسلم- ولذلك قال النبي   أ

، هذا احلديث يدل عىل فضل عظيم يف الرشكة إذا استوفيت فيها الرشوط )صدقا وبرا 

الرشعية وصدق الرشيكان يف عملهام، أن اهللا عز جل يكون معهام، ومن كان اهللا معه 

املعية العامة لعموم الناس، هذه املعية اخلاصة تستلزم احلفظ وهذه هي املعية اخلاصة، غري 

ال بني الرشكاء   .والرعاية وأن اهللا عز وجل يبارك يف هذا ا

ال، كام أن هناك  كة من العقود الفاضلة التي هي سبب من أسباب بركة ا إًذا الرشا

الزراعة من عقوًدا أخرى هي فاضلة جًدا كالتجارة يف سبيل اجلملة ملن صدق، وكذلك 

ًضا فيها فضل زائد عليها فقد تشمل ما سبق وزيادة   .العقود الفاضلة، لكن الرشكة أ

قبل أن نتكلم عن عقود الرشكة أريدك أن تعلم أن الرشكة واالشرتاك ينقسم إىل 

قسمني، والفقهاء يف هذا الباب إنام يتكلمون عن النوع الثاين فقط، وال يتكلمون عن النوع 

ًدا   .الثاين أ

إما أن تكون رشكة يف أمالك إما أن تكون رشكة عقود، : إًذا الرشكة واالشرتاك نوعان

إما أن تكون رشكة ملك أو أمالك نفس املعنى، إما أن تكون رشكة ملك أو أمالك نفس 

  .املعنى أو هي رشكة عقود

ن يبحثه  ه ليس متعلًقا هبذا الباب، سأذكره عىل سبيل اإلجياز وأ العلامء نبدأ باألول أل

  .يف كتبهم

ت  ا وأ رشكة امللك، أو ما يسمى برشكة األمالك هو أن يشرتك اثنان يف ملك عني، أ

نشرتي كتاًبا يل نصفه ولك نصفه، يل ربعه ولك ثالثة أرباع، هذه رشكة أمالك، ملكنا عينًا 

فهو الرشكة يعني حملها ملك وعني فحينئذ تسمى رشكة أمالك، رشكة األمالك ال يتكلم 

نها الفقهاء يف كتاب الرشكة، وإنام يتكلمون عنها إما يف أول كتاب البيع، أو يتكلمون ع

قسمة : عنها يف آخر كتب الفقه، عندما يتكلمون عن القسمة، وأن القسمة تنقسم إىل نوعني

  .إجبار، وقسمة اختيار
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ع امللك ال نريده، وإن كان له تعلق بالنوع الثاين، النوع الثاين من  وا إًذا هذا النوع من أ

ع وهو رشكة العقود، بمعنى أن اثنني يعقدان بينهام عقد رشكة، هذه هي رشكة  وا األ

ال العني والنقد مًعا،  العقود، فرشكة العقود يعقدان عقد رشكة إما عىل مال، ويشمل ا

  .إما عىل عمل، وإما عىل ذمةو

إًذا، ركزوا معي وأرجو أن تنتبهوا لذلك، رشكة العقود تكون متعلقة بثالثة أشياء، إما 

  .اشرتاك يف مال أو يف عمل، أو يف ذمة

ال يوجد اشرتاك غري يف هذه األمور الثالثة، مهام بحثت ال يوجد اشرتاك يف غري هذه 

واع  ع الثالثة يتولد منها عدد الثالثة، طيب قبل أن ندخل يف أ وا الرشكة قبل قليل، هذه األ

ال فقط من غري : من الرشكات، فعىل سبيل املثال كة بني االثنني فقط يف ا لو كان الرشا

عمل، ومن غري ذمة، فإن هذه الرشكة تسمى رشكة األمالك وال يتكلمون عنها هنا، لذلك 

ه ليس معها عمل وليس معها يف القسم األول هي رشكة أمالك، ال نتكلم عنها أ ًدا، أل

  .ذمة

ال والعمل والذمة، أو بالعمل والذمة،  ال والعمل مًعا، أو با يبقى عندنا لو اشرتكا با

ع الرشكة اخلمسة التي ستأيت بعد قليل وا   .أو بالعمل فقط، فهذه أ

رتاك األمر األخري، أريدك أن تعلم أن االشرتاك يف الذمة فقط ال يصح، ال يصح االش

واع يف الذمة فقط، بل ال بد أن يكون مع الذمة عمل أو مال، كام سيأيت  إن شاء اهللا يف أ

الرشكة اخلمسة بعد قليل، ألن الذمة يف الرشع ال تقوم بامل، الذمة يف الرشع ال تقوم بامل، 

الكي، أن  ًضا ا ولذلك عندهم وُحكي إمجاًعا، حكاه ابن قدامة، وحكاه عليه ابن فرحوم أ

كة عليه، هذه قاعدة يف األصل أن ما  االختصاص ال جيوز بيعه، فام مل جيز بيعه ال جيوز الرشا

كة عليه   .مل جيز بيعه ال جيوز الرشا

  

  



 

  

  

 

 

واع كلها جائزة ممن جيوز ترصفه    ......................................وهي مخسة أ

العقود، لكي نخرج ماذا؟ رشكة : يعني يقول الشيخ رمحة اهللا عليه، إن الرشكة، أي

واع،  رشكة األمالك، وهو الرشكة يف األموال فقط، إن رشكة العقود تنقسم إىل مخسة أ

وسيوردها املصنف بعد قليل، الدليل عىل حرصها باخلمسة أو عد اخلمسة، هو استقراؤهم 

كة إن الرش: ألشهر الصور، وعربت بأشهر الصور مل؟ ألن العلامء رمحة اهللا عليهم يقولون

واع، وإنام اخلمسة هذه هي املسامة فقط   .أكثر من مخسة أ

ه يمكن أن يولد  ولذلك ذكر الشيخ شمس الدين الزركيش يف رشحه للخرقي عىل أ

يمكن أن نقول رشكة مضاربة وعنان، : من الرشكات أكثر من مخس، فعىل سبيل املثال

  .رشكة عنان ووجوه، فرتكب بني الرشكتني، فتكون رشكات

واع ليس ذلك عىل سبيل احلرص، وإنام هو عىل سبيل إًذا  فقول املصنف إهنا مخسة أ

ًعا  وا األصول للرشكات، وأهنا مخسة أصول، بل يمكن أن تركب من هذه الرشكات أ

  .إن شاء اهللا ونشري له يف كالم املصنفأخرى، كام سيأيت 

عبارة جائزة حتتمل  »كلها جائزة«: ، قوله»جائزة كلها«: قول املصنف: األمر الثاين

جائزة بمعنى أهنا ليست حمرمة، وهذا صحيح فإن اخلمسة مجيًعا كلها : األمر األول: أمرين

  .جائزة، إال النوع اخلامس فإنه فيه صورة منها حمرمة سنذكرها يف حمله

ًضا صحيح وقد ذكرت لكم  واألمر الثاين أن معنى جائزة يقابلها ما كان الزًما، وهذا أ

ه إذا قبل قليل  أن الفقهاء يرون أن عقود الرشكات عقود جائزة، إال ما اختاره ابن رجب أ

ترتب عىل فسخ الرشكة رضر فإهنا تكون الزمة، ويلزم تعويضه عن الرضر وجربه، أو إذا 

وجد رشط باللزوم فإن هذا الرشط يعمل به، وهذا قول متجه وهو الذي عليه قواعد 

عقود اجلائزة إذا وجد فيها رشط باللزوم ألمد معني فإهنا الرواية الثانية مذهب أمحد أن ال

  .تكون كذلك، بأمد ال بد أن تكون حمددة بأمد

  

  



 

   
 

 

 

وهي أن يشرتك اثنان فأكثر يف مال يتجران فيه ويكون الربح بينهام  أحدها رشكة العنان

  ......................................................................بحسب ما يتفقان 

إنه يصح : يصح ترصفه يف ماله، حيث قلنا: أي »ترصفه جيوز ممن«: قوله: األمر الثالث

ابة كأن يكون وكيًال أو وصيًا، ونحو ذلك من  ترصفه بالبلوغ والعقل والرشد، أو بال

  .األمور

ومل يقل أوهلا، ألن العادة عند الفقهاء إذا  »أحدها«: عرب املصنف بقوله »أحدها«: قال

ه يدل عىل أن الرشكات كلها يف احلكم  قالوا األول، فمعناه األقوى، وإنام عرب باألحد أل

ال والعمل مًعا، كام  ء، وإنام بدئ بالعنان ألن هذه الرشكة هي التي فيها اشرتاك با سوا

  .سأذكر لكم بعد قليل

من عنان الفرس، فكأن الرشيكني فيها : ، سميت عناًنا، أي»العنان رشكة أحدها«: الق

أو األكثر متساوون يف اشرتاكهم فيها، فكل واحد منهام قد بذل ماًال، وكل واحد منهام قد 

ال، والثاين منه العمل، فاختلفا، فهنا سميت  بذل عمًال، بخالف املضاربة، فأحد منه ا

  .عناًنا ألجل ذلك

  .صورة العنان، نعم

وهي أن يشرتك اثنان فأكثر يف مال يتجران فيه ويكون الربح بينهام بحسب ما  «: قال

  .»يتفقان

إن : قبل أن نأيت بتعريف املصنف، أرجع للكالم الذي قلته قبل قليل، قلت لكم

أحد  الرشكة تكون يف ثالثة أشياء، عدوا يل األشياء الثالثة، وإن مل تعدوها يل عرفت أن ال

  .معي

ال، والثاين: نعم األول   .يف الذمة: يف العمل، والثالث: يف ا

نحن اآلن نتكلم عن النوع األول وهو رشكة ايش؟ رشكة العنان، احفظ االسم هذا، 

  .الِعنان بكرس العني

ال مًعا، انتهينا، هذا هو تعريفها كة بالعمل وا   .رشكة العنان هذه هي الرشا
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أن كل واحد من الرشكاء سواء كان اثنني أو أكثر، يبذل ماًال ويبذل عمًال كذلك، إًذا 

انظر كالم املصنف، أن يشرتك اثنان فأكثر، قوله اثنان فأكثر يعني ال يلزم فيها اثنني، 

ه ال يلزم فيها عددولذلك رصح با   .لعدد أ

ال، جيب أن يبذل كل واحد منهام : أي »يف مال«: يف ماٍل، قوله كل واحد منهام يبذل ا

ال،  ال بالتجارة، : ، أي»يتجران«: ، قوله»يتجران فيه«ا كل واحد منهام يعمل يف ا

بحسب ما « ويكون الربح بيع الرشيكني أو أكثر،: أي »يتجران فيه، ويكون الربح بينهام«

  .»يتفقان

ال، ومع  ليس عىل قدر ماهلام، بل عىل حسب ما يتفقان، قد يكون أحدمها بذل نصف ا

ذلك ليس له من الربح إال ربعه، هم اتفقوا عىل ذلك، فعىل ما يتفقان عليه، فإن اتفاقهم 

ال ال، إال إذا حكم بالفساد، كام سيأيت فنرجع لرأس ا   .يعترب ليس عىل رأس ا

واب املعامالت أن يبينوا هذا طيب،  انظروا معي، الفقهاء دائًام يعنون يف كل باب من أ

العقد يؤول إىل ماذا؟ العقد يؤول إىل ماذا؟ ألن نظرة الفقهاء غالًبا، أهنم يقولون أن العقود 

ترجع للعقود التي سامها اهللا عز وجل يف كتابه، كل عقد يؤول إىل العقود التي سامها اهللا 

  .يف كتابهعز وجل 

إن عقد الرشكة أو الرشيكني، كل واحد منهام ترصفه يف ماله ترصف مالٍك، : يقولون

اله وكيل بالترصف يف مال رشيكه،  وترصفه يف مال رشيكه ترصف وكيل، إًذا هو مالك 

ن تكون؟ نقول الرشكة تكون يف الربح بعد ذلك   .طيب والرشكة أ

، إًذا ثمرة الرشكة يف النتيجة، وأن »ما يتفقان ويكون الربح بينهام بحسب « : ولذلك قال

قبل حتقق النتيجة فهو مالك لنصيبه مل ينفك ملكه عنه، وكيل عن نصيب رشيكه، أو وكيل 

يف الترصف بامل رشيكه، ينبني عىل ذلك لو فرط أو مل يفرط يف ماله يده يد ملك، فرط أو مل 

  .إال إذا كان مفرًطا يفرط ال ضامن، يف مال رشيكه يده يد أمانة ال يضمن

  



 

   
 

 

 

  ................................................................... ورشوطها أربعة

، أريد أن تنتبهوا معي يف هذه اجلملة أريد أن »أربعة رشوطها«: طيب، قال املصنف

ينها بعض اليشء   .أ

: قصدهم بالرشوط أيإن رشوط رشكة العنان أربعة، : قول الفقهاء رمحة اهللا عليهم

  .الرشوط التي إذا وجدت حكم بصحة رشكة العنان

م، ال وإنام قصدهم أن  ليس معنى ختلف الرشط أن العقد باطل، يعني أن الكسب حرا

ختلف واحد من هذه الرشوط ال جيعل هذا الترصف وهذا العقد رشكة عنان، وإنام يصبح 

ا فالرشوط هي رشوط صحة رشكة شيئًا آخر، وسيشري له املصنف يف هناية الباب، إذً 

  .العنان، ال رشوط صحة الكسب، فالكسب قد يكون حالًال، ولكنه ينقلب إىل عقد آخر

إننا نسعى دائًام : ولذلك أن فقهائنا وهم من أوسع الفقهاء يف هذا الباب، يقولون

عقد لتصحيح العقود، دائًام إذا كان العقد فيه خلل يف رشط سعينا لتصحيحه، إما بقلبه ل

غينا بعض رشوطه اجلعلية، وصححناه بال رشوطه مثل ما سبق معنا، أو ما  نا أ آخر، أو أ

  .إىل ذلك من وسائل التصحيح

و موسى األشعري ابنه  -ريض اهللا عنه- ودليل ذلك ما ثبت أن عمر  حينام أقرض أ

رًضا إىل قلب ذلك العقد من كونه ق -ريض اهللا عنه-ماًال، ومل ُيقرض الباقني، قلبها عمر 

ه نوى يف أول األمر لوال إشارة املهاجرين أن يأخذ  ًضا فجعله عقًدا آخر مع أ كونه ِقرا

ال بربحه، قال ناء عمر: ا كم أ ناء عمر ما أقرضكم إال أل كم أ   .ليس لكم ربح أل

تنا ة طبًعا سيأيت أو هلا حمل غري هذا املحل، نرجع ملسأ   .فهذه مسأ

ة األوىل ة الثانية، أريدك أن تعلم أن هذه الرشوط إًذا عرفنا املسأ  وهي الرشوط، املسأ

اذا احتاطوا هذا  التي أوردها العلامء من رشكة العنان قد احتاطوا هلا احتياًطا كبًريا جًدا، و

ألن الرشكة إذا كانت واضحة املعامل بينة الرشوط، فإهنا : االحتياط؟ قالوا عليهم رمحة اهللا

  .ومات عن املتشاركنييكون سبًبا لرفع اخلص

  



 

  

  

 

 

ال من النقدين املرضوبني الذهب والفضة ولو مل يتفق اجلنس :األول    .أن يكون رأس ا

ومن جرب القضاء أو النظر يف مشاكل الناس وخصوماهتم، وجد أن الناس إذا أخلوا  

بواحد من هذه الرشوط، أن غالب خصومات الناس إنام سببه اإلخالل بواحد من هذه 

  .الرشوط، هذه يعني اإلخالل به يسبب إشكال كبري عند الناس، لذلك العلامء احتاطوا له

ه قد يأيت بعض الناس ويقول اذا قلت إن العلامء احتاطوا؟ إن بعض العلامء : أل

نعم من العلامء من : خالفوا يف بعض الرشوط، كام سيأيت بالرشط األول ونحوه، نقول

خالف كام سأشري لكم بعد قليل، ولكن العمل هبذه الرشوط التي أوردها فقهاؤنا هو 

عات بني الناس   .األوحوط، وهو السبب يف درأ اخلصومات والنزا

، وبّينا كل يشء، فعند »إذا صدق وبيّنا«: -صىل اهللا عليه وسلم- ا معنى قول النبي وهذ

الدخول يف الرشكة، كان الدخول فيها واضًحا وبينًا ُيعرف رأس كل مال كل واحٍد منهام 

  .عىل سبيل الدقة وعىل سبيل التفصيل

عندنا  »ال األول أن يكون رأس ا الرشط«: نعم، بدأ املصنف عن الرشط األول، وقال

رأس مال، وعندنا عمل، الرشكة مكونة من االثنني رأس مال ومن عمل، بدأ يتكلم عن 

ال   .رأس ا

ال : قال ال من النقدين املرضوبني الذهب رشطه «رأس ا األول أن يكون رأس ا

  .»والفضة ولو مل يتفق اجلنس 

ال من النقدين املرضوبني «: نبدأ باألول، قوله ى  » الذهب والفضة أن يكون رأس ا أ

إنه ليس املقصود مطلق الذهب والفضة، بل ال بد أن يكون : بلفظ املرضوبني، ليقول لك

مسكوًكا ومرضوًبا عىل هيئة دراهم ودنانري، ألجل ضبط احلساب، ألجل ضبط احلساب، 

  .وقوله الذهب والفضة من باب التفسري للنقدين

حدمها أن يأيت بدراهم، واآلخر يأيت بدنانري، فيجوز أ »اجلنس ولو مل يتفق اجلنس «: قال

  .من النقدين املرضوبني الذهب والفضة

  



 

   
 

 

 

....................................................................................  

، فيجوز أحدمها أن يأيت بدراهم واآلخر يأيت بدنانري، ألن »ولو مل يتفق اجلنس  «: قال

 ١٢كان الدينار يعادل  -صىل اهللا عليه وسلم-مقومة بالدنانري، ففي عهد النبي الدراهم 

دراهم، ويف بعض األزمان  ١٠درًمها، ثم بعد ذلك يف بعض األزمان كان الدينار يعادل 

دراهم، فتختلف باختالف األزمان، وباختالف األمصار يف الزمان  ٨كان الدينار يعادل 

  .األول

ال بد أن تكون ذهًبا وفضة مرضوبة، بناء عىل ذلك : خ يقولانظروا معي، هنا الشي

اذا؟ ألن الترب خيتلف قيمته  فإهنم ال جييزون أن تكون تًربا، يعني ما جيوز أن تكون ذهب، 

عن املرضوب، هذا له قيمة وهذا له قيمة ختتلف، وال جيوز أن يكون مصنوًعا ُحيل جيي 

ا مني حيل، نقول ما يصلح احليل ألن احليل يزيد قيمته عن قيمة  واحد يقول سأشاركك أ

  .املرضوب

ك تقول هذه السيارة مني  وال يصح أن يكون رأس مال الرشكة عروًضا، ما يصح أ

ف ريال ونحن رشكاء، يقول ال ماذا؟ نقًدا، : ومنك أ ما يصح، جيب أن يكون رأس ا

  .جيب أن يكون نقد

اذا قالوا هذا اليشء؟ طبًعا عندي مسأ اذا قالوا طيب،  ) ٢٠:٢٦(إن : تان، نذكر 

ة األوىل املهمة   .أن يكون ذهًبا أو فضة: هنا قال: عندنا املسأ

ه إىل نحو من مائة سنة أو يزيد قليًال، مل يكن  املصنف نص عىل الذهب والفضة أل

امن املنضبة إال الذهب والفضة، فال يعرفون غريها، ولذلك  الناس يتعاملون بيشء من األ

ولذلك فالعلة فيهام قارصة، تقترص الثامنية عىل الذهب والفضة، ال يوجد غري : وفققال امل

  .الذهب والفضة

  

  

  



 

  

  

 

 

...................................................................................  

يف زماننا اآلن أصبح الثمن واملثمن خمتلف، تقوم السلعة بأشياء أخرى، بالرياالت 

ا وب اجلنيهات وبالدوالرات وباليورو، وبغريها من هذه العمالت، ولذا فإن الفقهاء 

إن الثمن هو الذي تقوم : تكلموا يف قاعدة كيف تستطيع التفريق بني الثمن واملثمن، قالوا 

  .به األشياء، وهو الذهب والفضة وكذا يقولون عندنا وال يتعداهم

به األشياء هو الثمن هو الذي فيه علة الثمنية، تقوم به األشياء، فاملقصود أن ما تقوم 

والفقه متجدد، وليس قاًرص عىل ما كان متصوًرا يف الزمان األول، وال يوجد يف الرشع إن 

: إنه يلزم أن نقول خترًجيا عىل قوهلم: الثامنية قارصة عىل الذهب والفضة، وبناء عليه نقول

ال إما أن يكون ذهًبا أو فضة مرضوب امن التي تقوم هبا األشياء إن رأس ا ني، أو من األ

  .كالرياالت والدوالرات واجلنيهات وغريها من العمالت املعروفة

اذا املصنف مل يذكره، ذكرت  يت لكم بام يلحق هبذا األمر،  ة األوىل، إًذا أ هذه املسأ

عد هم لكم السبب، أهنم مل يكونوا يعرفون هذا اليشء، وأن القاعدة واملعنى، فإن قوا

  .تقتيض وجود هذا اليشء

ة الثانية اذا؟ : اذا العلامء قالوا : املسأ ال عروًضا،  إنه ال يصح أن يكون رأس ا

ألهنا لو كانت عروض ففيه إشكاالن، اإلشكال األول أن هذه العروض تكون سبًبا : قالوا 

ا مني عروض ومنك عروض، مني : يف اختالف يف قيمتها، يأيت شخص ويقول  كتب ٥أ

  .كتب والربح بيننا نصفني ٥ومنك 

وقد قدر نسبة الربح بناء عىل أن الكتب متساوية، فلام باع الكتب إذا بكتبي أغىل من 

كتبك، فيقع يف النفس، فحينئذ يكون سبب لالختالف ال كتبي أغىل والربح كان من كتبي، 

  .هذه حالة

ه أحياًنا قد تفسخ عقد الرشكة من غري تغ يري عني العروض، صورة احلالة الثانية، أ

  .ذلك، وهذه دائًام تصري

  



 

   
 

 

 

الني معلومً    ..................................................ا الثاين أن يكون كل من ا

ت منك البضاعة، ثم  ا مني املحل، وأ بعض الناس يكونون رشكاء يف حمل جتاري، أ

بعد سنة فسخنا الرشكة، بضاعتك كسدت، ما تسوى رياًال واحًدا، وحميل الذي جعلته عني 

ن يقع يف  الرشكة، جعلته رأس مال يف الرشكة، ارتفع العقار فيه قيمته عرشة أضعاف، أ

 ربحه؟ إًذا يكون سبب للخصومات، فهو بني أين أظلمك نفيس كيف تركتني يف حميل يف

ك تأخذ شيًئا ليس لك، وإنام هو من ربح مايل   .وأمنعك حقك، وبني أ

ت رشكاء، هذا هو  ا وأ ولذلك الفقهاء يقولون ماذا؟ جيب أن تكون نقًدا، تأيت بامل أ

ال، نشرتي به ال، طيب هذا هو ا العروض التي عندي، هذا هو مالنا مخسة ومخسة  ا

وهذا العرض الذي نريد أو العرض الذي نريد أن نبيعه يكون رأس مالنا يف الرشكة، اشرته 

  ).٢٤:٢٣(مني بعد ذلك، فُيشرتى بعد ما 

ال  ه يصح أن يكون رأس ا من قال من أهل العلم، وهذه الرواية الثانية يف املذهب، أ

برشط التقديم أن يقوم، كم قيمته؟ : روض مجع وعرض مفرد، قالوا عروًضا أو عرض، ع

ك تقول ا دخلت معك بخمسة أالف وقد صاحلتك عنها : حينئذ ينحل اإلشكال، فكأ أ

بكذا، هذا عىل القول الثاين، أما أن تدخل بغري تقويم للعروض فال شك أن هذا سبب 

عات بني الناس، وال أحسن األمثلة  التي سبب النزاع بينهم، ألجل أهنم عظيم جًدا يف النزا

  .مل جيعلوا رأس مال الرشكة نقًدا

الني معلوما الرشط «: قال الني أي»الثاين أن يكون كل من ا د با مال الرشكاء، ال : ، املرا

بد أن يكون معلوًما ال جمهوًال، صورة املجهول أن يقول شاركتك وسكت، ما يكفي هذا 

ا رشيكك يف هذا اليشء، فيبدأن وكل واحد : لآلخر ويقول الكالم، وكثري من الناس يأيت أ

يبذل ويضع ماًال، ويزيد من عنده ثم بعد حل الرشكة بعد سنة أو سنتني أو أكثر أو أقل، 

ا زدت وبذلت ووضعت، واخلصومة هذه سببها ماذا؟ قول النبي  صىل -كل واحد يقول أ

  .اهللا ما بينوا ، هل بينا؟ ال و»إن صدقا وبينا«: -اهللا عليه وسلم

  



 

  

  

 

 

الني وال يشرتط خلطهام وال اإلذن يف الترصف   ......................... الثالث حضور ا

ولذلك رفع اهللا عز وجل بركته عن ماهلام، فوجدت بينهام اخلصومة، وثق أن الرشكة 

ًدا ال  ال فال خصومة بني الرشكاء، ال خصومة، أ إن صدقا وبينا إن بارك اهللا يف ا

ال، اخلصومة التي تكون قوية وسبًبا  خصومة، اخلصومة هذه من أسباب عدم بركة ا

  .للضغينة، وأما اخلصومة املعتادة فتقع بني كل الناس

ال معلوًما ابتداًءا، إبتداء التعاقد كم مقدار مال كل واحد منهام   .إًذا ال بد أن يكون ا

ه ال بد من حضور الرشط الثالث«: يقول الشيخ ه ال جيوز أن يكون »النيا أ ، بمعنى أ

الني أو أحدمها يف الذمة، دينًا عىل أجد الرشكاء، بل ال بد أن يكون موجوًدا حاًرضا يف  ا

  .جملس التعاقد

احلضور قد يكون حقيقي، وقد يكون احلضور حكمًيا، كيف يكون احلضور حكمي؟ 

مون وليس أداة إثبات، وإنام بأن يكون معه الشيك، كتب الشيك والشيك أداة وفاء كام تعل

لة البنكية أو غري ذلك من  ه أعطاه النقد قال هذا هو شيك الرشكة، أو احلوا أداة، كأ

  .الصور

ال إذا مل حيرض، قد يبدأن بالرشكة، قد يبدأن  اذا قلنا إنه ال بد من احلضور؟ ألن ا

ال الثاين، أي ا لرشيك، وحينئذ قد يكون بالفعل، ويتأخر سداد الدين الثاين، سداد رأس ا

ت ما قدمت يشء، ما قدمت يشء،  ت ربحت من مايل، أ ربح من مال األول ويقول أ

ا عرشة، لكن عرشة يف الشهر القادم، لكن الربح هذا الشهر،  ت عرشة وأ ا معك أ طيب أ

يس هذا نوع من الظلم، وسبب للضغينة واحلسد  يس من مال األول دون الثاين؟ أ أ

  التخاصم؟واالختالف و

إن صدقا يف تعاملهام : ، بل اهللا عز وجل قال- صىل اهللا عليه وسلم-ولذلك قال النبي 

  .وبينّا، هذا من أعظم التبيني أن يكون حاًرضا ال يف الذمة

ال بعد ذلك أصبح  ليس عندك مال، يبدأ الشهر األول عقد مضاربة إذا أحرضت ا

  .العقد بعد ذلك عقد رشكة عنان



 

   
 

 

 

بع أن يشرت طا لكل واحد منهام جزءا معلوما من الربح سواء رشطا لكل واحد منهام عىل الرا

  ................................................................. قدر ماله أو اقل أو أكثر

ال يلزم أين كون مال الرشيكني خمتلًطا، فيجمع : أي »خلطهام يشرتط وال«: يقول الشيخ

نانري مًعا، بل جيوز أن يبقى مال فالن ومال فالن، لكنهام حكًام يف حكم الدراهم مًعا، والد

الني فإن التلف يكون عىل اجلميع   .املقرتض، وبناء عليه، فلو تلف أحد ا

  .هذا عليه النصف وهذا عليه النصف، بناء عىل أهنام دخال بالنصف

ال الواحد، ، أي اخللط احلقيقي، لكن حكًام ه»خلطهام يشرتط ال« : إًذا قوله و بمثابة ا

  .فهم خلطاء فيه

ت رشيكي، فقد ذكرت لكم يف  »الترصف يف اإلذن وال«: قال خالص من حني قال أ

ك  ك قلت أ بداية الباب أن عقد الرشكة ترصف يف ملكي ونصيبك ووكالة بمجرد أ

ك قلت وكلتك بالترصف فيه بام اتفقنا عليه يف عقد الرشكة   .رشيكي يف كذا وكذا، فكأ

بع أن يشرتطا لكل واحد منهام جزءا معلوما من الربح سواء رشطا لكل واحد  « :قال الرا

  .  »منهام عىل قدر ماله أو اقل أو أكثر

) ٢٩:٣١(إذا اشرتط جيب أن يشرتط : نعم هذا الرشط مهم جًدا، وهو أهنم يقولون

 معلوما جزءا«: واحد من الرشكاء، اثنان كانا أو أكثر جزًءا معلوًما من الربح، عندنا يف قوله

  :، أمران مهامن»الربح من

ه ال يصح أن تشرتطا مبل ه جزء بمعنى أ ًغا معينًا، ال بد أن يكون جزًءا، ومعنى قولنا بأ

  .لك يا فالن مخسامئة ريال، هذا ليس جزًءا، وإنام هذا مبلغ ومقدار معني: ما يصح أن تقول

ائة، لك نصف لك ثلث لك : جيوز أن تقول ائة، لك  ٢٥لك عرشة، عرشة با  ٥٠با

ائة، وهكذا، جيب أن يكون جزًءا ال مبلًغا، وقدًرا معينًا، وإنام جزًءا   .با

وهذا واضح، فال بد أن يتفقا عىل جزء معلوم، الربع،  »معلوًما«: قولهو: القول الثاين

  .والثلث، والنصف، أو بالنسبة من عرشة، أو بالنسبة إىل مائة، وهكذا

  .فإن سكتا ومل يبينا، فهنا إًذا تسمى رشكة فاسدة، وسيتكلم عنها املصنف بعد قليل



 

  

  

 

 

  ..................................................... فمتى فقد رشط فهي فاسدة

، جيب أن يكون اجلزء املشرتك من الربح، ألين »من الربح«: يف قوله: األمر الثالث

اكتشفت أن بعض الناس، أو نرى بعض الناس يريد أن يكون عقده عقًدا صحيًحا، 

ال، وهذا كثري جًدا جًدا    جًدا، ماذا يقول؟فيشرتط جزًءا معلوًما من رأس ا

ائة منها يف كل سنة، هذا جزء معلوم،  ١٠آالف ريال، ولك  ١٠أعطني : يقول با

ال، قال منها من % ١٠ ائة، أو العرش لكن من ايش؟ من رأس ا آالف وليس من  ١٠با

ال أصبح معلوًما، مآل اجلزء املعلوم إىل حتديد املقدار،  الربح، وكل ما كان من رأس ا

ال أي فاجلزء امل ريال من كل شهر، إًذا جيب أن تقول من الربح،  ١٠٠٠علوم من رأس ا

والربح تقديره عند اهللا عز وجل كم يكون الربح قد يكون فيه ربح وقد يكون هناك 

  .خسارة

سواء رشط لكل واحد منهام عىل قدر ماله أو أقل أو أكثر، ال يلزم أن يكون عىل : قال

ال، بل جيوز أكثر وقد ه عمله  قدر ا يكون أقل، كل واحد له غرض، بعض الناس يعلم أ

ذل النصف ولكن يل من الربح الربع، ألين أعلم  ا سأ يف التجارة ضعيف، ولذلك يقول أ

أن الثاين أكثر أحسن مني عمًال يف التجارة، أو ألن اسمه يف السوق أقوى مني، أو بعض 

ئ: الناس يقول ه مثل عبد الرمحن بن عوف، بارك اهللا إن فالًنا معروف مبارك يف بيعه ورشا

ئك   .لك يف بيعك ورشا

ت ربحان،  ائة فأ فمثل عبد الرمحن بن عوف إن وجدت فادخل معه ولو بواحدة با

ئه، فتقول لك من الربح  ه، وألجل حسن بيعه ورشا فبعض الناس يدخل معه حلسن تقوا

ال ال يلزم أن يكون عىل رأس«: أكثر مما يل، إًذا هذا معنى قوله   .بل عىل ما اتفقا عليه »ا

فهي رشكة عنان «من الرشوط األربعة التي ذكرناها قبل قليل  »فمتى فقد رشط«: يقول

م، ال العقد صحيح، لكن نقلبه إىل عقد »ةدفاس م، والربح حرا ، ليس معنى أن العقد حرا

م الذي آخر، سنجعله عقًدا آخر ليست رشكة عنان، لكل واحد منهام جزء من الربح املعلو

  .اتفقا عليه وإنام هو يشء آخر سنذكره بعد قليل



 

   
 

 

 

الني ال عىل ما رشطا لكن يرجع كل منهام عىل صاحبه  وحيث فسدت فالربح عىل قدر ا

  .................................................................... نصف عمله بأجرة 

وحيث فسدت هذه الرشكة، بفوات واحد من : ، أي»وحيث فسدت«: يقول الشيخ

الني ال عىل ما رشطا  «الرشوط السابقة،    .»فالربح عىل قدر ا

الني، يعني أحدمها  ال، فحينئذ نقول الربح عىل قدر ا ن ا يعني لو أن االثنني مل حيرضا

ال والثاين كان يف الذمة دينًا، فنقول ال الذي: أحرض ا حرض، ألن  الربح كله لصاحب ا

وله أجرة «: للعامل أجرة، وهذا معنى قوله: الثاين ما سلم شيئًا إىل اآلن، ثم بعد ذلك نقول

  .»العمل

الني ال عىل ما رشطا   .إًذا عىل قدر ا

بع مل يذكرا  يف صور الفساد، انظر معي، إذا حتقق الرشط األول والثاين والثالث، والرا

ا بذلت  ت بذلت  ٥٠كم نسبة الربح، سكتا، يعني أ ف وأ ف، ومل نقل كم نسبة  ٥٠أ أ

ال، لكل واحد منهم النصف،  الربح سكتنا، فحينئذ تكون نسبة الربح عىل قدر رأس ا

  .لكن انظر ماذا يقول املصنف

 نصف بأجرة صاحبه عىل منهام كل يرجع« يف كل األحوال السابقة،  »لكن«: قال

  .»عمله

رأ  يعني جيوز له أن يطالب، »يرجع«: قوله وجيوز أن ال يطالب، هذا معنى يرجع، لو أ

  .قال اهللا يساحمك انتهينا

ألن النصف األول هو يف  »يرجع كل منهام عىل صاحبه بأجرة نصف عمله«: وقوله

يف مقابل نصف عمله الثاين، فحينئذ يكون يرجع عليه بمقابل : مقابل ماله، والنصف الثاين

ة أو نستمع نعم تفضل   .النصف، عندنا هنا مسأ

  

  

  



 

  

  

 

 

وكل عقد ال ضامن يف صحيحه ال ضامن يف فاسده إال بالتعدي أو التفريط كالرشكة 

  ............................................. ن واهلبةواملضاربة والوكالة والوديعة والره

عد املهمة يف قضية الضامن، أن العلامء  نعم هذه قاعدة مهمة جًدا، وهي من القوا

ه عقد فاسد، فال ضامن يف العقد : يقولون إن كل عقد ال ضامن يف صحيحه فإنه إذا بان أ

  .الفاسد، إذا دخال فيه ومها يظنان صحته

كس، كل عقد الزم جيب ضامنه إن كان صحيًحا، فإن العقد إذا كان فاسًدا وكذلك الع

فيجب فيه الضامن، إًذا هذه القاعدة هلا طرد وعكس، ينفى الضامن عن الفاسد إذا نفي عن 

الصحيح، ويثبت الضامن يف العقد الفاسد إذ فسد يف الصحيح، إًذا هي طرد وعكس، إيش 

  .يعني طرد وعكس؟ يعني ذهاًبا وعودة

  ما معنى هذه القاعدة؟

عندنا كام تقدم معنا أن العقود بعض العقود عقود ضامن، عقود الضامن ما معناها؟ أن 

بعض العقود تقتيض التمليك، وبعض العقود تقتيض ماذا؟ األمانة، تقتيض التمليك يف 

  .البيع، والعقود التي تقتيض األمانة مثل عقود الوكالة والرشكة عقد أمانة

د إذا ثبت أهنا فاسدة، فحيث قلنا ال ضامن عىل األصيل يف العقد الصحيح، هذه العقو

فكذلك ال ضامن عىل الفاسد، إذا ثبت بان فساده وقد كان قد دخل فيه غن صحيًحا، طبًعا 

  .إال يف حال التعدي

  .من صور ذلك، رجل رضب أمثلة يف الرشكة واملضاربة، نرضب يف الرشكات

حة فبانت فاسدة، وقبل أن تظهر أهنا فاسدة، جاءت رجل دخل يف رشكة يظنها صحي

ال، نقول لفت ا ال ضامن عليك، ألن العقد الصحيح ال ضامن عليه، : آفة ساموية فأ

ه دخلت فيه تظنه صحيًحا فبان فساده لفوات  فالعقد الفاسد كذلك ال ضامن فيه، أل

  .رشط

ر الرشكات، والوكالة كالرشكة، رضبنا مثاًال، واملضاربة صورة من صو: قال الشيخ

  .كذلك، والوديعة والرهن واهلبة وأمثلتها تقدمت



 

   
 

 

 

ولكل من الرشيكني أن يبيع ويشرتي ويأخذ ويعطي ويطالب وخياصم ويفعل كل ما فيه 

   ...................................................... فصل الثاين املضاربة، حظ للرشكة

نعم املصنف رمحة اهللا عليه، بني ما الذي تقتضيه عقد الرشكة، ولكل واحد من 

أن يبيع ويشرتي يبيع ما عنده، : الرشيكني، ألن كال الرشيكني رشيك يف العمل، قال

ء مطلًقا، فإنه ليس  ويشرتي بالثمن الذي عنده، ويشرتي بالثمن الذي عنده، ليس له الرشا

أن يبيع «: يبيع بالثمن املؤجل إال بإذن صاحبه، إًذا فقوله له أن يشرتي يف الذمة، وال أن

  .يف اجلملة، من البيوع ما يمنع عنه إال بإذن: أي »ويشرتي

، أي يقبض ما اشرتاه، أو يأخذ الدين، »ويأخذ«: ، قوله»ويأخذ ويعطي«: قال

ام ويطالب بالدين وخياصم أم: ، أي»ويطالب وخياصم«: يسلم الثمن، قال: أي »ويعطي«

  .»ويفعل كل ما فيه حظ للرشكة«القايض ونحوه، 

ألن غريها ممنوع، فليس : اذا املصنف نص عىل هذه فقط، ومل ينص عىل غريها؟ نقول

له أن يتربع بيشء من مال الرشكة، وليس له أن يعتق إن كان فيه يريد أن يشرتي ويعتق 

ًضا أن يتربع باهلبات ونحوها، وليس له أ ًضا، فإذا كان كذلك، وليس له أ ًضا أن يربأ أ

  .عىل الرشكة دين فال بد أن يأخذه أو يطالب به، وليس له أن يربئ ويعُف 

إًذا املقصود من هذا كله، أن له ما فيه حظ للرشكة، وكل هذه األمور السابقة وهو 

ء وما يف معناها، إذا مل يكن فيها حظ للرشكة فإنه ممنوع، ألن هذه الترصفات  األخذ والرشا

  .مبنية عىل املصلحة

  .»فصل الثاين املضاربة «: قال

ع الرشكات، وهي  وا نعم بدأ املصنف رمحة اهللا عليه باحلديث عن النوع الثاين من أ

  .املضاربة

  

  

  



 

  

  

 

 

.................................................................................  

الرضب يف األرض، فكأن املرء يرضب يف سميت هذه الرشكة باملضاربة من باب 

ُبوَن ِيف األَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن {األرض، فأحدهم يرضب يف األرض بعمله  َوآَخُروَن َيْرضِ

 ِ َّ ، فأحدهم يرضب يف األرض بعمله، والثاين يرضب يف األرض ]٢٠:املزمل[} َفْضِل ا

  .بامله

ه من صور املشاركة، بعض العلامء  فكأن فيه أفعال املشاركة، وسمي املضاربة أل

يسمي هذا العقد بالِقراض، وهي لغة احلجازيني، فإن احلجازيني يسمون هذا العقد 

  .بالِقراض

ألن : وفقهاؤنا إنام تركوا تسميته بالقراض للمضاربة، وهي لغة الكوفيني، قالوا 

كوا القراض قد جيعل بعض الطلبة يلتبس عنده بالقرض، مثل عندهم يف باب السلم، تر

التعبري بالسلف، لكي ال يظن بعض الناس أن السلف هنا هو السلف الذي بمعنى 

  .القرض

ًضا وهي موجودة يف  فمن باب التنويع باألسامء نبهوا عىل ذلك، وإال فإنه لو سميتها قرا

  .بعض الكتب الفقهاء قراض، أو تسميها مضاربة، املعنى فيهام واحد

فيها، حتى قال ابن  -صىل اهللا عليه وسلم-واملضاربة، ال يوجد حديث عن النبي 

ة من املسائل إال ووجدت فيها آية أو حديًثا، إال القراض واملضاربة  –حزم، ما من مسأ

، ولكن قد أمجع العلامء عىل العمل باملضاربة، أمجع العلامء عليها، -هو املضاربة القراض

ريض -وعيل وعثامن - ريض اهللا عنه-ونقل ذلك عن عدد من اخللفاء الراشدين، كعمر 

  .- اهللا عن اجلميع

ة مهمة جًدا لطالب العلم جيب أن ُيعنى هبا، وهو أن الرشع ما ترك  وهذا يدلنا عىل مسأ

ة وال كبرية إال بينها لنا، إما بمنطوق الشارع، أو بالقواعد الكلية التي دل عليها لنا صغري

  .النص الشارع من الكتاب والسنة

  



 

   
 

 

 

..................................................................................  

ا ة عن دليل بعينه، ينص عىل اجلواب،  وجدت يف  ولو أردت أن تبحث يف كل مسأ

ر، قال مل أجد دليًال، : بعض املسائل ذلك، وهذا كالم ابن حزم وهو املعنيني بالنقل واأل

الدليل عليها اإلمجاع : وقد صدق ال يوجد نص رصيح، وإن كان بعض أهل العلم قول

ه يف عهد النبي   - صىل اهللا عليه وسلم- الذي السنة التقريرية، يدل عليه السنة التقريرية، أل

عن مرشكي قريش أهنم ضاربون، مشهور هذا معروف من جتارة العرب املضاربة  ُعرف

، فكانت من باب السنة -صىل اهللا عليه وسلم-هذه كل الناس يفعلوهنا، فأقرهم النبي 

  .التقريرية ومل يأيت ما ينهى عنها

  .إًذا بإمجاع أهل العلم أن املضاربة جائزة، أي عقد رشكة املضاربة

  :املضاربة، قبل أن ننتقل للمضاربة، أرجع للقاعدة األوىل، قلنا بدأ املصنف يعرف

ت عدها عيل يا شيخ، أريد  ال، أ الرشكة بني اثنني فأكثر تكون يف ثالثة أشياء، وهي ا

  .شيًخا آخر

ال، والعمل، والذمة، قلنا إن رشكة العنان من كال الرشيكني مال وعمل، يف رشكة : ا

مال، ومن اآلخر مضاربة، ومن اآلخر عمل، إًذ هي رشكة من املضاربة من أحد الرشيكني 

  .أحدمها مال ومن الثانية عمل

طيب انظروا معي، لو كان من أحدمها مال فقط، ومن أحدمها مال وعمل، ماذا 

نسميها؟ الذي يستطيع أن يأيت هبا فسأعطيه جائزة عظيمة، هذه يعني مهمة جًدا، أعيد، 

ال من أحدمها، والعمل من اآلخر، طيب لو كان إن املضاربة ما هي؟ أن : قلنا يوجد ا

ال منهام مًعا، والعمل من أحدمها، نفس املعنى بصيغة أخرى، من أحدمها مال ومن  ا

  أحدمها مال وعمل، فامذا نسمي هذا العقد؟

أحسنت وجزاك اهللا خًريا وبارك اهللا فيك، هذه دعوة أرجو أن تكون تفي بالغرض 

ال منهام مجيًعا، وزيادة، هذا العقد  نسميه، عقد رشكة عنان ومضاربة مًعا، حيث كان ا

  .والعمل من أحدمها، هذه ليست من اخلمسة لكن تعود من اخلمس



 

  

  

 

 

ال من النقدين املرضوبني    ....................................أحدها أن يكون رأس ا

ه قد يتولد من : رمحة اهللا عليه ذكر وذكرت لكم أن الشيخ شمس الدين الزركيش أ

ت الصور، بل قال ما ال حيىص فيام أذكر من  ع اخلمس عرشا وا هذه الصور اخلمس أو األ

  .كالمه

بدأ يتكلم املصنف رمحة اهللا عليه، عىل معنى رشكة املضاربة فقال ماذا؟ أن يدفع من 

ال من األول ، والثاين ال بد أن يكون منه ماله، من ماله هو، إىل إنسان ليتجر به، إًذا ا

  .العمل

  .إن شاء اهللا يف كالم املصنفمن ماله ال بد أن يكون نقًدا كام سبق أو سيأيت : وقوله

، نفس الكالم السابق، ال يلزم أن يكون »ويكون الربح بينهام بحسب ما يتفقان«: قال

ائة، وإنام يكون بحسب ما    .يتفقان عليهعىل عدد الرؤوس يعني مخسني ومخسني با

  .»ثالثة ورشوطها«: قال

د هبا   .نفس الكالم يف السابق، الرشوط ما املرا

ال من النقدين املرضوبني  «: قال   .»أحدها أن يكون رأس ا

ال فيها : نعم هذا مثل الكالم السابق نقول إن رشكة املضاربة ال بد أن يكون رأس ا

هذا باعتبار الزمان األول، حيث مل يكن  »من النقدين املرضوبني«: نقًدا، وقول املصنف

امن ما تقوم به السلع إال الدراهم والدنانري فقط، دون ما عداه، هي التي تقوم  هناك من األ

  .العروض والسلع

ولذلك قلت لكم أن العلامء األوائل يرون أن العلة فيها قارصة، وال يعرفون شيئًا 

ثمنية ألهنا متعلقة بزمان دون آخر، أو يف تتعدى له، حتى الفلوس يرون أن الفلوس ليست 

  .بلد دون آخر، الفلوس يعنون هبا التي من نحاس

امن، كل ما كان ثمنًا تقوم : وأما يف زماننا فيجب أن نقول ال من األ إهنا تكون رأس ا

  . به السلع جيب أن يكون منه

  



 

   
 

 

 

  ....................... الثاين أن يكون معينا معلوما وال يتعرب قبضه باملجلس وال القبول

، اسم يكون هنا هو مال الرشكة، وأما »معلوما معينا يكون أن الثاين«نعم، قال الرشط 

  .الرشيك فهو قطًعا معني، وهو العامل

  .فيجب أن يكون معينًا معلوًما أي معلوم القدر واجلنس ونحو ذلك

التقابض، فقد يكون يبقى ، فال يصح ما يلزم »باملجلس قبضه يتعرب وال«: قال املصنف

ال يف يد صاحبه، ولكنه حييل عليه، كأن يأيت العامل فيشرتي سلًعا ليتاجر هبا، وإذا  ا

اذهب وخذ الثمن من فالن فام يلزم التقابض، ال يلزم أن يكون العام : اشرتى شيئًا قال

مل ، يريد منك الع)٤٧:٢٣(، ألن بعض الناس له غرض أن ال يكون العام به )٤٧:١٥(

ال بيد صاحبه األصيل، إًذا ال يعترب التقابض  ا الذي بيدي املحاسبة، فقد يكون ا فقط وأ

  .يف املجلس

وال يلزم الترصيح بقبول العامل، هذا : وال القبول، أي: ، معنى قوله»وال القبول«: قال

نائية، معنى قوله القبول، ليس معناه مطلق القبول، بل القبول رشط، ألن هذا من العقود الث

عقود أحادية ال يلزم فيها مقابلة إجياب بقبول، وهنا مثل عقد الوكالة، : إذا العقود نوعان

  .عقد الكفالة وتقدم، والطالق

 »والالقبول«: وهناك عقود ثنائية، ومنها هذا العقد، وهو عقد الرشكة، فقول املصنف

اجتر باميل، فأخذه وبدأ : أي وال يلزم الترصيح بالقبول، بدليل أن العامل إذا قال له رجل

يعمل به، خالص إًذا هذا العمل الفعل هو بمثابة القبول، فال يلزم الترصيح، ألن العقود 

ع، بعضها يشرتط الترصيح بالقول، وال يكفي فيه الفعل، وبعضها أشد من ذلك، ال بد  وا أ

 ينعقد إال أن يكون الترصيح بالقول بلفظ معني، دون ما عداه، مثل عقد النكاح، فإنه ال

ًدا، بل العلامء يقولون وال ينعقد حتى بغري العربية : باأللفاظ الرصيح، وال ينعقد بغريها أ

ينا    .إن شاء اهللامم حيسنها وسيأ

  

  



 

  

  

 

 

الثالث أن يشرتط للعامل جزءا معلوما من الربح فإن فقد رشط فهي فاسدة ويكون للعامل 

  .......................................أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللاملك 

ه ال بد  :قال ، أو »أن يشرتط للعامل جزءا معلوما من الربح« الثالث مثل السابق، أ

ه إذا اشرتط ألحدمها جزء فللباقي  ال اجلزء، أل ال برب ا العكس أن يشرتط برأس ا

ال صاحب رأس اجلزء الثاين، لكن املصنف نص عىل العامل فقط، ومل ينص عىل رأس  ا

ال قد يكون أكثر من شخص، كأن يكون مخسة هلم مال،  اذا؟ ألن صاحب رأس ا ال  ا

ال، عىل حسب  فالعربة بالنص عىل ربح صاحب العمل، والباقي يقسم بني مالك ا

ه رشكة يف رشكة أمالك، فيقسم بينهم عىل حسب  رؤوسهم، عفًوا عىل حسب ملكه، أل

ه هو املقصود ملكه، ولذلك نص هو عىل   .العام أل

معنى  »فاسدة«رشكة  »فهي«من هذه الرشوط املتقدمة  »رشط فقد فإن«: يقول الشيخ

تنقلب إىل عقد إجارة، : تنقلب إىل عقد آخر، تنقلب إىل ماذا؟ قالوا : كلمة فاسدة، أي

  .تصبح عقد إجارة

ء ، فام يأخذ مثله من العامل يأ»مثله أجرة للعامل ويكون«: ولذلك يقول خذه، سوا

ربحت الرشكة املضاربة أو القراض أو خرست ال ننظر يف مجيع األحوال هذا العامل 

ويكون للعامل أجرة «يصبح أجًريا، وليست جعالة وإنام هي أجرة، هذا معنى قول املصنف 

  .»مثله

ة الثانية، وهي من املسائل املهمة، وبعض العلامء يعتربها رشًطا يف الرشكة، يقول  املسأ

، معنى هذا الرشط يقول، أو معنى هذا »فللاملك ربح أو خسارة من حصل وما«: الشيخ هنا

إذا فسدت الرشكة : الكالم يقول الشيخ، طبًعا هو ساقها يف سياق قلب العقد، يقول الشيخ

ال، وإن كانت خسارة فعىل فإن العامل يك ون أجًريا، وكل الربح يكون لصاحب ا

ال وحده وال يتحمل العامل منه شيئًا، هذا إذا قلبناه إىل عقد إجارة، وكذلك  صاحب ا

ًضا إذا كانت عقد رشكة صحيح مضاربة، فالربح بينهام عىل ما اتفقا عليه، واخلسارة عىل  أ

ال وحده   .رب ا



 

   
 

 

 

ء ال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو مل يعلمم  وليس للعامل رشا وال نفقة  ن يعتق عىل رب ا

  ......... للعامل إال برشط فإن رشطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة 

أن ال يضمن لك : ولذلك إذا أردت أن تشارك مع امرئ آخر فال بد من العناية بأمرين

ال، وأن ال يضمن لك ال  رأس ا ه إن ضمن لك رأس ا الربح، هذان الرشطان مهامن، أل

فالعقد عقد باطل ابتداًءا، وليس فاسًدا فهو باطل، وإن ضمن لك الربح فكذلك يكون 

ال وال الربح   .باطًال، ففي احلالتني يكون باطًال، ال جيوز ضامن رأس ا

  .بدأ املصنف يتكلم عن بعض ترصفات العامل نري عليها برسعة

ء للعامل وليس«: الشيخ يقول ال رب عىل يعتق من رشا الك، ألن  »ا يعني عىل ا

ال، فلو اشرتى منه ما يعتق  ال، صاحب ا ال هذا وما ُرشي به ملك لرب ا العربة، ألن ا

د به ما جاء يف حديث النبي  ما جاء يف ذا رحم «: -صىل اهللا عليه وسلم-عليه، وما املرا

ّرٍم فقد ُعتق عليه«، و»َحمَْرمٍ «، مها لفظان للحديث »َحمَْرمذا رحم «، ويف لفظ »حمرم   .»ُحمَ

  .فكل من اشرتى ذا رحم حمرم أو حمرم فإنه يعتق عليه، كام جاء يف احلديث

ال، وضمن : قال ه أصبح ملًكا لرب ا فلو اشرتى من يعتق عليه، فإن فعل عتق، أل

ه  ا أ ً من ذوي رمحه، هذا رأي املصنف رمحة اهللا العامل ثمنه، ولو مل يعلم، ولو مل يكن عا

  .عليه

ه مبني عىل قاعدة عند  ا، أل ً ه ال يضمن إن مل يُك عا قهائنا فواختار بعض املحققني أ

  .أن املرء ال يضمن، أن األمني ال يضمن إذا كان جاهًال باحلال

فا من طعام وال نفقة للعامل إال برشط فإن رشطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عر «: قال

 .»وكسوة 

ة األوىل خارج كالم املصنف،  ة، ألين سأذكر املسأ أريد أن تنتبهوا معي يف هذه املسأ

  .والثاين كالم املصنف

  

  



 

  

  

 

 

....................................................................................  

ما هو الربح الذي سيأخذه؟ الناتج شوفوا العامل يف رشكة املضاربة ما الذي يستفيده؟ 

عند االنتهاء إذا وجد ربح أخذه، هل جيوز له أن يأخذ شيئًا غري الربح الذي يتحقق إن 

  ربحت التجارة أم ال؟

ة مرة أخرى؟ : ما يأخذه أمران: نقول  إما نفقة، وإما أجرة، ماشيني معي أو أعيد املسأ

ت أقرب واحد يل مايش معي؟ مايش   .أ

ل الذي يأخذه غري الربح الذي يتحقق يف هناية الرشكة وماذا؟ إما نفقة وإما إًذا العام

أجرة، نبدأ أول يف النفقة ألهنا رشحها املصنف، ثم سأذكر لكم أجرة، ألن فيها كالم طويل 

  .وهو املهم

األصل أن ليس له نفقة، ال يأخذها إال إذا اشرتطها، : فأما النفقة، فالفقهاء يقولون

  .ال نفقة للعامل إال برشط، إذا اشرتطها جازو: وهلذا قال

ألن النفقة ألن العامل إذا : جيوز للعامل أن يأخذ نفقته إذا اشرتطها؟ قالوا : اذا قالوا 

عمل وسافر فإنه حيتاج أن ينفق عىل نفسه، وهذه النفقة ملصلحة الرشكة، شوف النفقة 

فالنفقة حينئذ يمكن أن يلزم هبا ملصلحة الرشكة، النفقة ملصلحة الرشكة، فلام كانت كذلك 

ال، وقد تكون هذه النفقة يتحملها الشخص بعرفه وعادته، ولذلك ال نقول  رب ا

  .بلزومها

ا كانت يف مصلحة الرشكة جاز أخذها إذا كانت برشط، ولذلك : ولذلك نقول إهنا 

  .قال وال نفقة للعامل إال برشط

دد مقدارها، رشطت مطلقة غري إن رشطت مطلقة، مل حي: طيب كم مقدارها؟ قال

فله نفقة مثله عرًفا من طعام أو : حمددة، واختلفا مل يتفقا عىل مبلغ معني أو قدر معني، قاال

كسوة، ما هي نفقة مثله يعطاها، من طعام أو كسوة، وأما املسكن فال، ألن األصل ليس 

ه بات، مفهوم ذلك أ إذا اشرتطها معينة  داخًال فيه، املسكن داخل يف نفقة الزوجة والقرا

  .فهو كذلك



 

   
 

 

 

...................................................................................  

األمر الثاين وهذا هو املهم عندنا، ألن الثاين هو الذي يقع فيه الناس كثًريا، هل جيوز 

وز وال ال؟ جيوز للعامل يف رشكة املضاربة أن يشرتط أجرة أم ال؟ أن يشرتط نفقة جي

  وقلناها قبل قليل، هل جيوز له أن يشرتط أجرة أم ال؟

  نبدأ بالصورة، كيف صورة ذلك؟

ال، قال العامل، يل  ائة من الربح إذا % ٥٠رجل شارك آخر منه العمل والثاين منه ا با

يف كل شهر، فجمع بني أجرة  ١٠٠٠خرجت، هي اآلن مضبوطة، ويل راتب شهري قدره 

  بح رشكة، هل جيوز ذلك أم ال؟وربح، ور

اذا؟ ألسباب منها ما  ه ال جيوز اجلمع بينهام،  املشهور عند فقهائنا عند املتأخرين، أ

فهذا : حينام هنى عن بيعتني يف بيعة، قالوا  - صىل اهللا عليه وسلم- رأوا يف تفسري قول النبي 

دخل يف عموم النهي العقد يكون شامًال لعقدين، يف عقد إجارة، وعقد رشكة، وحينئذ ي

  .عن بيعتني وبيعة، وفرسوه بأن معناه دخول عقدين يف عقد

ًضا قالوا  ألن هذين العقدين بينهام اختالف يف احلقيقة، وال جيمع بني العقود التي : أ

فيها معنى اختالف احلقيقة، ألن اإلجارة عقد الزم، والرشكة عقد جائز، وال جيمع بني 

  .اجلائز والالم، هذه قاعدة

ولذلك الذين يقولون عقد اإلجارة الذي يؤول إىل التملك، أو مع الوعد بالتملك مجع 

  .بني ايش؟ عقد جائز والزم، وهذا فيه إشكال فقهي

ه جيوز  القول الثاين، وهي رواية الثانية عن اإلمام أمحد، وقول املحققني من أصحابه، أ

ًض  ا عند علامء احلجاز، جيوز أن أن يشرتط العامل يف عقد املضاربة، أو الذي يسمى قرا

  .يشرتط أجرة

  

  

  



 

  

  

 

 

الك ال األخذ منه بال إذنه   ........ ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كا

ه مل يرد حديث عن النبي : والدليل؟ قالوا  يف النهي عن  - صىل اهللا عليه وسلم-بأ

د به بيع العينة، بعتك عىل أن تبيعيني،  عقدين يف عقد، وأما حديث بيعتني يف بيعة، فاملرا

بعتك بنسئ عىل أن تبيعني بثمن حال، أو عكسه، بعتك حاًال عىل أن تبيعني بثمن نسيئة هنا 

  .عني معكوسة

يس جيوز للرشكاء أن : وأما كونه مجع عقدين، فنقول ال بل مها عقدان منفصالن، أ

عمًال فأخذ عليه أجرة، وعمل يوظفوا عامًال عندهم ثالث بأجرة، فكأن هذا العامل عمل 

  .عمًال آخر أخذ عليه الربح

بل هم أوسع الفقهاء يف مبدأ تفريق الصفقة، وهذا قد : ونحن نقول وفقهاؤنا يقولون

يندرج فيه وهو داخل يف مبدأ التبعيض، والتبعيض من دقيق الفقه، حتى قال بعض أهل 

حكام فإنه يكون قد حاز من أن من عرف متى يكون تبعيض األ: العلم ومنهم ابن القيم

  .الفقه شيًئا كثًريا 

ه فيه قوالن يف اشرتاط أجرة للعامل، أما اشرتاط النفقة فيجوز، ألن  أريدك أن تعلم أ

  .النفقة من مصلحة الرشكة

الك ال األخذ منه بال إذنه «: قال   .»ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كا

ة تتعلق بمتى يملك العامل وصاحب هنا بدأ يتلك املصنف رمح ة اهللا عليه، عن مسأ

ال الربح؟ متى يملكونه؟   ا

  :انظروا معي عندنا ثالث درجات

ال قبل ظهور الربح: الدرجة األوىل   .ا

  .بعد ظهور الربح وقبل القسمة: والدرجة الثانية

  .بعد القسمة: والدرجة الثالثة

  

  



 

   
 

 

 

....................................................................................  

ال قبل ظهور : ثالثة درجات، نبدأ بالدرجة األوىل، أو املرحلة األوىل إن شئت ا

ه ملكه، ولو  ال، ولذلك ال جيوز للعامل أن يأخذ منه شيئًا، أل الربح، فإنه ملك لصاحب ا

  .ة األوىلرسق منه قطعت يده، ألن ما ظهر الربح بعد، هذه احلال

ال : احلالة الثانية أن يكون قد ظهر الربح، ولكنه مل يقسم، فالربح هذا وهو جزء من ا

ال قدره مائة، وربحوا فيه عرشة وكل واحد منهم له النصف،  أصبح، هو ملك للرشكاء، ا

ال  ٥فحينئذ للعامل    .، ولكن ملكه هذا غري مستقر، مالك ملك غري مستقر٥ولرب ا

ة الرهن ال جيوز أن معنى كونه  ه ال جيب عليه أن يزكيه، يف مسأ مالك غري مستقر، أ

ال املستقر ال تثبت عليه   .يرهنه، ويف املسائل املتعلقة با

إذا ُقسم الربح قبل ظهوره، ما يقسم إال بعد الظهور، فحينئذ يكون : املرحلة الثالثة

، فح ال من ملك كل واحد من الرشيكني، عىل الربح ملًكا مستقًرا ينئذ يبدأ جيب زكاة ا

  .حني ذلك الوقت

ال، نأخذ كالم املصنف، يقول الشيخ : إًذا اعرف متى يكون ملك الواحد من رشكة ا

ه يملك بعد »ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة « ، من باب أوىل أ

  .القسمة؟ لكن بعد القسمة يكون ملك مستقًرا، وقبل القسمة غري مستقر

الك«: قال الك مثله، يملك الربح بعد الظهور ملًكا غري مستقر وبعده  »كا أي أن ا

ف وضارب هبا أعطاه رجل يتاجر هبا، : مستقر، فائدة ذلك أن الرجل إذا كان عنده مائة أ

ف ومائة، هل يزكي : ومتت سنة عنده، فقال ف أصبح أ ال هذا مائة، بعد ما كان أ ربح ا

ائة؟ نقول  يزكيها، ألن امللك غري مستقر عىل ايش؟ عىل الربح، مل يستقر بعد، هذا ال ال: ا

ه مستقر، وسبق معنا يف باب الزكاة: معنى قوله   .أ

، فال جيوز له أن يأخذ إال باإلذن، ال قبل الظهور وال »ال األخذ منه بال إذنه  «: قال

ملك بعدئذ وترتب عىل بعده، لكن ال بد أن يكون األخذ بعد القسمة، لكنه ملك وله شبه 

  .شبهة امللك أحكام



 

  

  

 

 

ال عرض فريض ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن مل يرض فعىل  وحيث فسخت وا

ال ويف   ...   الربح وعدمه العامل بيعه وقبض ثمنه والعامل أمني يصدق بيمينه يف قدر رأس ا

فسخت عقد الرشكة، متى يفسخ عقد الرشكة؟ بإرادة كل  »فسخت وحيث«: يقول

  .واحد من الطرفني، كام سبق معنا وذكرنا القيد الذي أورده بعض أهل العلم

ا ذكرنا يف أول الدرس اليوم، أن العقود  أو فسخت بموت واحد من املتعاقدين، أل

د، وإن مل اجلائزة تنفسخ وتبطل باملوت وبإرادة كل واحد من الطرفني عىل سبيل ا النفرا

ال«: يرىض الطرف اآلخر، قال ه قد رشيت به سلع: ، يعني»عرض وحيث فسخت وا   .أ

ف واآلخر منه العمل، ثم بعد ذلك اشرتى العامل هبذا  اثنان تشاركا أحدهم منه أ

األلف كتًبا ليبيعها، ثم جاء أحد أسباب الفسخ التي تقدم ذكرها، فانفسخت، فنظروا فإذا 

ال إال الكتب، ما احلكم حينئذ؟ ما تسلم الكتب رأس  بالكتب باقية، مل يبقى من رأس ا

ال، وإنام قال ال عرض فريضو«: ا ال، : ، قال»بأخذه ربه ا أريد الكتب بدل من أخذ ا

ف هذه الكتب، فيجب »حصته للعامل ودفع قومه« ، يقومه كم يعادل؟ إن عادل أكثر من أ

ه ال ربح  عليه أن يعطيه احلصة من الربح، وإن كانت دون ذلك فإنه ليس للعامل يشء أل

  .فيه

ذه، فعىل العامل بيعه، ألن هذا من تابع العمل، مل يرىض بأخ: ، أي»يرض مل وإن«: قال

ه وعليه مؤنة البيع، أو عليه فعل البيع، ال يقول أريد أجرة، بل هو : العامل هو الذي اشرتا

من باب التابع، ألن التابع تابع، فعىل العامل بيعه وقبض ثمنه، ثم بعد ذلك يقتسامن 

  .بحسب القسمة الرشعية

ال ويفوالعامل أمني يصدق ب «: قال   . »الربح وعدمه يمينه يف قدر رأس ا

ال ال، أي مالك ا   .نعم بدأ يتكلم املصنف عن اخلصومة بني العامل وبني رب ا

أمني، أي أن يده يد أمانة، وحينئذ فمن حيث : معنى قوله »أمني والعامل«: فقال

  .التفريط ال يضمن إذا تلفت العني إال بتفريط أو تعٍد دون ما عداه

  



 

   
 

 

 

ن حتى لو أقر بالربحويف  الك يف قدر ما رشط للعامل اهلالك واخلرسا   .... ويقبل قول ا

األمر الثاين أن القول قوله، دائًام األمني القول قوله، سواء كانت يده عىل العني أو يف 

: الترصف، كام ذكرت لكم قبل قليل، بدأ يبني عىل كون العامل أمينًا عدد من املسائل، فقال

ال رأس قدر يف هبيمين يصدق«   .»ا

ه أمني، فالقول قوله ما مل تكن هناك بينة كام سبق معنا يف الوكيل، : اذا قال يصدق؟ أل

ه األموال القول األمني بيمينه، ألهنا »بيمينه يصدق«: ما مل تكن هناك بينة، وقوله ، أل

كحة واجلنايات ل، وأما غري األموال فال يمني، كاأل   .أموا

ال سرأ فيقدر«: قال ًفا أو »ا ال، أعطيتك أ ه مؤمتن عليه، هل هو اختلف رب ا ، أل

ال مخسامئة فالقول قول العامل ف، والعامل يقول بل رأس ا ال أ   .رأس ا

ال يقول»وعدمه الربح ويف«: قال ربحت، أو ربحت كذا، والعامل يقول : ، صاحب ا

، »ويف اهلالك«: مل أربح، بل خرست، أو ربحت أقل مم ذكرت، فالقول قول العامل، قال

  .أي يف هالك العني، ألن يده يد أمانة كام تقدم معنا

ن« ن العني، هناك ربح وعدمه أي: ، أي»واخلرسا ن : وخرسا عدم الربح، وهنا اخلرسا

ن العنيأي خرس   .ا

طبًعا وكل ما سبق إذا مل تكن هناك بينة، كام ذكرت لكم عبارة الفقهاء إذا قالوا القول 

: حتى ولو أقروا بالربح، أي: قول فالن، فإنه حينئذ القول قول بال بينة، حيث ال بينة، قالوا 

ن فالقول قوله ه ربح ثم بعد ذلك ادعى اخلرسا   .لو أن العامل قبل فرتة أقر أ

الك يف قدر ما رشط للعامل  «: قال ، العربة بنسبة الربح التي تكون »ويقبل قول ا

ه هو املتلفظ به، وهو املنشئ له، وألن العربة بإنشائه هو  الك، أل للعامل، القول قول ا

  .ابتداء، فالقول قوله فيها، طبًعا ما مل تكون هناك بينة فيصار إليها

  

  

  



 

  

  

 

 

  .......................................................... فصل الثالث رشكة الوجوه

  .»فصل«: قال

ع الرشكات ألهنا أقل  وا ع الرشكات، وأ وا بدأ املصنف يف هذا الفصل بذكر باقي أ

ًعا ووقوًعا بني الناس، أغلب وقوع الرشكات بني الناس، إما أن تكون عناًنا أو مضاربة،  نزا

  .ولذلك فإن املصنف دجمها يف فصل واحدوالرشكات األخرى قليلة، 

  .»الوجوه الثالث رشكة«: قال

نعم رشكة الوجوه، سميت برشكة الوجوه، وتسمى برشكة الذمم، ألن العاملني فيهام 

أو الرشيكني فيهام، يعملون يف ذمتهام أو بوجوههام، ذكرت يف أول الدرس، وأكررها مرة 

ال أو يف العمل أخرى، أن الناس يشرتكون يف كم؟ ثالثة أحس نت، يف ثالثة أشياء، إما يف ا

أو يف الذمة، تكلمنا عن رشكة األمالك، وعن العنان وعن املضاربة، وعن العنان 

بع أو الثالث، وهو رشكة الوجوه   .واملضاربة، وهذا النوع الرا

رشكة الوجوه، هو أن يشرتك اثنان يف أمرين، يف الذمة والعمل، فكالمها يبذل ذمة 

  .عمًال، إًذا يعمالن اثنني شيئني مًعا، وال نقول إن الرشكة بينهام فقط يف الذمةويبذل 

رشكة الذمم من باب اإلجياز ألهنا األظهر، ألن الرشكة يف : نعم بعض العلامء يقول

الكي واملوفق ابن  دان، وستأيت، وقد قلت لكم أن ابن فرحون ا العمل تسمى رشكة األ

ل العلم عىل أن الذمة ال جيوز أخذ األجرة عليها، وال الرشكة، قدامة قبله، حكيا اتفاق أه

كة وال بعوض، بل ال بد أن تكون مع  ال جيوز أخذ العوض عليها مطلًقا، ال برشكة رشا

  .غريها من باب التبع

من صور باب التبع هنا وهي رشكة الوجوه حيث تشاركا بالعمل والذمة مًعا، كيف 

  .بعد قليليكون ذلك، نعم يذكرها املصنف 

  

  

  



 

   
 

 

 

الك  وهي أن يشرتك اثنان ال مال هلام يف ربح ما يشرتيان من الناس يف ذممهام ويكون ا

  ......................................................................والربح كام رشطا

 

مل يكن هلام مال حارض يعرف  »هلام مال ال«أو أكثر  »اثنان يشرتك أن«: يقول الشيخ

ال الذي اشرتكا فيه،    .»ذممهام يف الناس من يشرتيان ما ربح يف«قدره، ال يعرف قدر ا

  :صورة ذلك

ت يكون لنا اسم واحد،  ا وأ ء، أ يأيت اثنان ويقوالن نحن سنتشارك يف الرشا

ا يف يساره، ثم إذا اشرتيت فال تشرتي بثم ت يف يمني السوق وأ ه ال وسنشرتي أ ن، أل

مال عندنا، ليس عندنا نقد، وإنام نشرتي يف الذمة، عىل أن نسدد يف هناية اليوم، أو أن نسدد 

  .بعد شهر أو بعد شهرين

ن هي، ال  داهنام، والذمة أ ء ويقومان بالبيع بأ إًذا هنا العمل ما هو؟ أهنام يقومان بالرشا

 ذمته وذمة رشيكه مًعا، فعندما يوجد مال، لكن فيها ذمة وهو الدين، فكالمها يشرتي يف

ا وأشرتي الكتاب بعرشة إىل هناية اليوم، تكون هذه العرشة  ت يف الرشكة فآيت أ ا وأ أكون أ

  .يف ذمتي وذمتك مًعا، يلزمني مخسة ويلزمك مخسة

فحينئذ إذا مل نأيت بثمنها يف هناية اليوم فيباع ما نملك من العروض لكي نسدد به هذا 

ال، الدين الذي يف الذمة، هذا معنى قولهالثمن، إًذا ت ال مال «: كون يف الذمة، ليس يف ا

ه ليس بمقبوض وإنام يكون »هلام يف ربح ما يشرتيان من الناس يف ذممهام ، ألن الذمة معناه أ

قد يكون مؤجًال أو يف ذمة قريبة، حاًال قريًبا مثل هناية السوق أو يشرتي من رجل سلعة ثم 

د ويدفعها بعدها بقليل، وهذا كثري مبارشة يدخلها   .املزا

الك ويكون«: قال ، امللك للعني التي اشرتوها، والربح مل يتحصل »رشطا كام والربح ا

من بيع هذه العني التي اشرتوها، كام رشطا، أي كام رشطا بينهام النصف الثلث والثلثان، 

  .الربع وثالثة أرباع

  



 

  

  

 

 

بع ، واخلسارة عىل قدر امللك دانالرا   ...................................... رشكة األ

أي عىل قدر ما اتفقا عليه من امللك، اتفق عىل امللك  »امللك قدر عىل واخلسارة«: قال

قبل قليل فكذلك اخلسارة عليه، كيف تصور اخلسارة؟ لو أن اثنني اشرتكا رشكة وجوه يف 

نا نشرتي هذا الكت ء سلعة، اتفق اثنان عىل أ ف، رشا ه رائج، واشرتيناه بأ نا نعلم أ اب أل

واتفقنا عىل أن الربح بيننا مخسني، قلنا مخسني، إًذا امللك مخسني والربح مخسون، مخسون 

ف،  ائة، وكذلك اخلسارة تكون عىل نسبة امللك، فلام بعناه، اشرتينا بكم قلت؟ بأ با

ف؟ فلام بعنا إذا هبذا الكتاب أو هذه السلعة  قد كسدت، فأصبحت بامئة، إًذا اشرتينا بأ

ويف ذمتي  ٤٥٠يقىض من الدين مائة ويبقى كم؟ تسعامئة، منني تدفع التسعامئة؟ يف ذمتك 

٤٥٠.  

ا بعت سددت الدين الذي يف ذمتي، برئت وتبقى التي يف ذمتك، ويبقى األحكام  فلو أ

ه يباع ماله أو حيكم بإعساره وال مطال   .بة عليهمتعلقة ذكرناها يف باب احلجر، أ

ع الرشكات، وبعد الصالة  وا إن شاء اهللا نكمل نكون بذلك قد أهنينا النوع الثالث من أ

واب وصىل اهللا وسلم وبارك عىل سيدنا ونبينا حممد، واهللا  باب الرشكة، وما يتبعها من األ

  .أعلم

بع«: قال دان رشكة الرا   .»األ

واع الرشكات وهي التي  بع من أ دانفهذا هو النوع الرا   .تسمى برشكة األ

دان وردت يف سنة النبي  يف قصة عبد اهللا بن  -صىل اهللا عليه وسلم-ورشكة األ

صىل اهللا -مع صاحبه عندما اشرتكا يف أخذ السلم، فأقرمها النبي  -ريض اهللا عنه-مسعود 

ه وسلم ، ومجاهري أهل العلم عىل مرشوعية هذا النوع من الرشكات، وهو الذي -عليه وآ

  .ليه السنة، وال شك يف جوازه، وأعيد الكالم الذي قلته قبل الصالةدلت ع

كة التي تكون بني املتشاركني أصوهلا يف ثالثة أشياء،  فذكرت لكم قبل الصالة أن الرشا

دان هي  ال وإما أن تكون يف العمل، وإما أن تكون يف الذمة، ورشكة األ إما أن تكون يف ا

  .رشيكني أو أكثر يبذل عمًال متعلقة بالعمل، فكل واحد من ال



 

   
 

 

 

داهنام من املباح كاالحتشاش   ....................... وهي أن يشرتكا فيام يتملكان بأ

إًذا تعلقها يف األصل بالعمل، وليست متعلقة بغريه ال بالذمة وال بغريه، وسيأيت يف  

  .كالم املصنف ما يدل عىل ذلك

دان هو : اهللا عليهيقول الشيخ رمحة  داهنام من « إن رشكة األ أن يشرتكا فيام يتملكان بأ

د باملباح هو  »املباح  داهنام، فيتملكون شيًئا من املباحات، املرا بمعنى أهنم يعملون عمًال بأ

كل ما كان منفًكا عن امللك أو االختصاص، وأما ما كان مملوًكا للغري فال يسمى مباًحا، 

  ا، املباحات ما هي؟وإنام يسمى مملوكً 

هذا الشجر أو النبات الذي خيرج  »كاالحتشاش«: رضب املصنف بأمثلة لذلك، فقال

ء، وترعاه اإلبل هذا ليس ملًكا ألحد، كام قال النبي  : -صىل اهللا عليه وسلم-يف الصحرا

وهو احلشيش، وما يف معنى احلشيش كاالحتطاب الناس – »الناس رشكاء يف ثالثة الكأل«

فيه فليس ملًكا ألحد، متى ُيملك؟ إذا حازه املرء، من حني حيوزه الشخص، رشكاء 

  .ويقبضه بيده، أو جيعله يف حقيبته، فإنه يكون ملًكا له

داهنام من املباحات«: إًذا قوله إًذا امللك أصًال قد يكون بحيازة املباح،   »فيام يتملكان بأ

  .وعرفناه قبل قليل، وسيأيت أمثلته بعد قليل

  .قد يكون امللك بسبب العقد: النوع الثاين

ه ال يوجد ملك يف هذه الدنيا خيرج عن : والنوع الثالث قد يكون بسبب اإلرث، وثق أ

  .هذه الثالثة أسباب، إما أن يكون عقًدا، أو يكون حيازة مباح أو أن يكون باإلرث

  .ائتي بأي سبب من أسباب امللك ال خترج عن هذه الثالثة

صنف أن يبني لنا أن الناس يمكن أن يشرتك اثنان يف ملك املباحات الذي هنا أراد امل

  .يمتلكون بفعلهم ال بد من فعل أقله قطف احلشيش أو قصه أو حيازته ونحو ذلك

فلو أن اثنني خرجا إىل الصحراء ألجل أن حيتشا حشيًشا، أو أن حيتطبا حطًبا، أو 

، أو ليخرج فقعة، والفقع هو نبا   .ت خيرج من األرض، من باطن األرضليصطادا طًريا

  



 

  

  

 

 

  .................... واالحتطاب واالصطياد أو يشرتكا فيام يتقبالن يف ذممهام من العمل 

هذا جيوز، مل : نعمل مًعا، ثم يف هناية اليوم ما مجعناه نقتسمه بيننا بالسوية، نقول: فقالوا  

عليه، فهو من باب رشكة  - وسلمصىل اهللا عليه - ثبت من حديث ابن مسعود، وأقره النبي 

دان، ألهنام عمال ببدهنام شيًئا كان سبًبا للملك املباح   .األ

داهنام من املباح كاالحتشاش : وهذا معنى قول املصنف أن يشرتكا فيام يتملكانه بأ

ال، الناس رشكاء  واالحتطاب واالصطياد، وأسباب األمور املباحة خمتلفة، أو إخراج ا

اء ويف الناريف ثالثة يف ال   .كأل ويف ا

إن معنى النار أي جدوة النار، فال جيوز ملسلم إذا : إن معنى النار، احلطب، وقيل: قيل

أعطني جزوة من نارك أن يمنعه، هذا الذي يولع به النار، ما متنع أحد : جاءه آخر فقال له

  .ال جيوز لك ذلك، ألن هذه من اهللا عز وجل أعطاها إيانا نعمة منه وإحسان

  .»أويشرتكا فيام يتقبالن يف ذممهام من العمل«: قال

انظر معي، الذي يف الذمة تارة يكون ماًال، فإذا كان ماًال فهو داخل يف رشكة الوجوه، 

  .كالقرض وما يف الذمة

رجل آخر عىل عمل، هذا العمل يكون من  العمل، العمل هو أن يعاقد: والنوع الثاين

  :حني التعاقد، صورة التعاقد عىل ذلك

كثري من الناس يعملون يف مهنة واحدة، لنقل يف غسيل السيارات، فيأيت اثنان يف غسيل 

داننا، ونتقبل يف ذممنا غسل : السيارات، يقول سنقف يف هذا املوقف للسيارات، ونعمل بأ

 يوجد متلك، وإنام هو عمل إذا انتهى أخذت األجرة، وإذا السيارات، كل واحد يتقبل ال

  .انتهى اليوم اقتسمنا األجرة بيننا بالنصف

جيوز ذلك، جيوز، ليس ملك مباح وإنام تقبل عمل للذمة، إذ األجرة ال تستحق : نقول

كة قبل البداءة يف العمل فدل عليه، إًذا هذ ا إال بعد انتهاء العمل ومها قد اتفقا عىل الرشا

دان   .األمر األول أو األمر الثاين الذي ذكره املصنف فيام يكون من رشكة األ

  .وتقدم معنا أن النص رصيح يف جوازها



 

   
 

 

 

ء وبيعا يف الذمة ومضاربة  اخلامس رشكة املفاوضة وهي أن يفوض كل إىل صاحبه رشا

ال وارهتانا    .........................................................وتوكيال ومسافرة با

ع الرشكات  »اخلامس«النوع : نعم يقول الشيخ رمحة اهللا عليه وا رشكة «من أ

  :، وأرشت لكم باألمس أن املفاوضة تنقسم إىل قسمني»املفاوضة

  .مفاوضة صحيحة، ومفاوضة باطلة

واع  قلنا إن التفويض يف الوكالة ال جيوز، وهذا الذي يشاهبه هنا من النوع الثاين من أ

ال أعلم : رشكات وهي رشكة التفويض الباطلة، التي قال عنها الشافعي رمحة اهللا عليهال

  .شيئًا باطًال إن مل تكن املفاوضة باطلة

ع املفاضلة أو رشكة املفاضلة املفاضلة الصحيحة : انظروا معي وا النوع األول من أ

إىل ... يعني أحد الرشيكني  »وهي أن يفوض كل إىل صاحبه  «: التي أورها املصنف، قال

ء وبيعا يف الذمة  «آخره    .، إًذا تشاركا يف ماذا؟ يف الذمة»رشا

ال وارهتانا  «شاركا يف العمل  »ومضاربة«: قال   .»وتوكيال ومسافرة با

ال حمدًدا ومعلوًما جاز، وأما إذا  ال، والعمل، والذمة مًعا، فإن كان ا ففيها مشاركة با

ال موجوًدا أو  كان التفويض يف كل يشء، فقد فوضتك بأن تبيع يل كل يشء، سواء كان ا

ت رشكاء فيه، يل  ا وأ غري موجود، مكسوًبا أو مل يكتسب بعد، كام يقول لو جاءين إرث فأ

ت لنا النصف بالنصف النصف ولك ا وأ   .النصف، لو ملكت كسًبا نادًرا كهبة، فأ

ال الذي يعلمونه، ولذلك يقول: نقول  »يف الذمة«: هذا ما جيوز، وإنام يشاركه يف ا

يشارك يف الذمة ومضاربة عىل مال معني، ال بد أن يكون حمدًدا، وأما إذا دخل فيه غري 

ذ يعترب املفاوضة الفاسدة الباطلة، مثل الذي يسميه املحدد، كاألكساب النادرة، فإنه حينئ

  .بعض الناس اآلن بالشيوعية

ظمة اآلن املعارصة نوعان إما رأسامل : الشيوعية هذه وامللك االجتامعي، ألن األ

ال عىل مطلقه، وتكلمنا باألمس أن الرشع يقول ال : يتملك املرء ا ك مستخلف يف ا أ

  .ولست مالًكا له عىل اإلطالق



 

  

  

 

 

  .... ويصح دفع دابة وعبد ملن يعمل به بجزء من أجرته ومثله خياطة ثوب ونسج غزل

ت ال متلك شيئًا، فكل يشء : الذي يقول: والنوع الثاين حزته ولو نادًرا ) ١:٢٢:٥٣(أ

ًضا ال يصح ولو كان بمعاقدة: كإرث ومباٍح ونحوه، فالناس رشكاء لك فيه، فنقول   .هذا أ

أي أن هذا عقد من عقود  »ويصح«: ، قوله»ويصح«: اهللا عليهنعم يقول الشيخ رمحة 

اذا ليس داخًال فيه   .الرشكات، ولكنه ليس داخًال يف اخلمسة السابقة، واآلن سأذكر كلم 

: ، جيوز للشخص أن يقول»ويصح دفع دابة وعبد ملن يعمل به بجزء من أجرته  «: قال

رث أو يف محل، أو هذه السيارة يل استعملها إن هذه الدابة يل، اعمل عليها، يف سقي أو يف ح

يف نقل بضاعة، عىل أن الربح الذي خيرج منها، جزء منه يل وجزء منه لك، فنكون رشكاء 

  .بيننا فيه، يكون هذا جيوز

وقد ثبت عن الصحابة رضوان اهللا عليهم أهنم فعلوا ذلك، بل جاء أن يف بعضهم 

حقها بفعل النبي    .فإهنا فعلت ذلك -ريض اهللا عنها-بخدجية  -صىل اهللا عليه وسلم-أ

ع الرشكة يدخل؟ وا ا قلنا إنه جائز، من أي صور أ   هذا النوع من العقود 

هذا : بعض الفقهاء أدخله يف صورة املضاربة، وقد رد عىل ذلك الشيخ منصور، وقال

رأس غري صحيح، فال يصح أن ندخلها يف املضاربة، إذ املضاربة من رشطها أن يكون من 

ال، وهنا ليس كذلك   .مال نقد، من النقد كام سبق معنا، وأن يكون معلوم رأس ا

إًذا ما األقرب هلا؟ األقرب أهنا داخلة فيام سنذكره بعد قليل وهو املساقاة واملزارعة، 

  .فتكون داخلة باملشاركة يف املعنى العام

د بالثوب هو القام »ومثله خياطة ثوب  «: قال ش، يعطي شخص آخر بجزء منه، املرا

  .جيوز: ِخط يل قميًصا والقميص حيتاج مرتين، والباقي لك، نقول: ثالثة أمتار، فيقول

أو ِخط يل قميًصا ومرت لك، جيوز، فهو خاط له قميص من الثوب وباقي الثوب يكون 

انسجه يل، فإذا نسجه فلك نصفه فلك ربعه، : ، يعطيه صوًفا ويقول»غزل ونسج«: له، قال

  .جيوز

  



 

   
 

 

 

 حصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ربحهو

  ...............................ويصح دفع دابة أو نحل أو نحومها ملن يقوم هبام مدة معلومة

ًضا جيوز »زرع وحصاد«   .احصد الزرع، أو اقطف الثمرة ولك ربعها عرشها، أ

ه جيوز أن يرضع قن بجزء منه فيملك، وهذا طبًعا عندما »قن ورضاع«: قال ، يعني أ

  .كان هناك ملك وهو اآلن ال يوجد، التغى منذ سنني طويلة

ى لرجل يكون واسطة »منه مشاع بجزء مال واستيفاء«: قال ، رجل عنده دين آلخر، فأ

فقد يكون  حصل يل الدين من زيد، ولك جزء كذا منه أو مم حصلت منه،: ومعقًبا، فيقول

  .جزء مشاع معلوًما باعتبار الدين كامًال، أو باعتبار ما حصله فحينئذ يكون جمهوًال 

بِْع هذا املتاع بكذا، وما حتصل مما زاد عن كذا، : يقول »ربحه من بجزء متاع وبيع«: قال

  .فنصفه لك، أي بجزء من الربح، وتقدم معنا الدليل عليه قبل قليل

ويصح دفع دابة أو نحل أو نحومها ملن يقوم هبام مدة معلومة بجزء منهام والنامء  «: قال

  .»ملك هلام ال إن كان بجزء من النامء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله

ده هذه املسائل الدقيقة،  هذه صورة أوردها املصف دقيقة، وغرض املصنف من إيرا

ت املتون القصار ليجتهد يف البحث عن  ءته هلذه املخترصا لكي جيتهد طالب العلم، عند قرا

الفروق بني املسائل، فالفروق بني املسائل علم ال يعرفه إال من عرف الفروع كام قال 

  .اإلسنوي، هذا من جهة

ت مستحًرضا لدقائق ومن جهة ثانية، لكي يكون  املرء يف استذكاره هلذه املخترصا

ت التي حيتاجها عند الطوال   .املخترصا

من األشياء التي  »نحومها«منحلة عنده منحلة و »نحل أو دابة وإذا دفع«: يقول الشيخ

يعني حيفظها، ويقوم برتتبيها،  »ملن يقوم هبا«: ، معنى قوله»مدة هبام يقوم ملن«يكون هلا نامء، 

  .»مدة معلومة«وم بالعناية هبا، ويق

  

  



 

  

  

 

 

  ........................................................بجزء منهام والنامء ملك هلام 

احفظ يل هذه الغنم، أو هذه الشياه عندك، أو هذا النحل، مدة معلومة، مدة : يقول 

  .صح، حينئذ يصح: قال »منهام بجزء«سنة، ولك ربعها، 

  .فيه، وسبق معنا قبل قليل، لكن اإلشكال عندنا يف الزيادةوهذا ال شك 

ف شاة كثرية، خلنا  »هلام ملك والنامء«: قال ف شاة، أ بمعنى لو أن الشخص عنده أ

احفظها هذه السنة وارعها واعتني هبا، : مائة شاة، مائة شاة وأعطاها لرجل قال: نقول

  .يصح: ولك ربعها، نقول

، إىل هنا ٢٥، وللمقابل الذي عقد معه له ٧٥شياه األصيل له ففي هناية السنة، مالك ال

ما يف إشكال، طيب لو نتجت هذه الشياه، فبدل من أن تكون مائة أصبحت مائة وعرشين؟ 

لك الربع، إًذا لك : هذا النامء يقسم بناء عىل اتفاقهم األول، فلام قال: مائة وعرشين، نقول

ال، و ٢٥فتستحق  ربع النامء، فالعرشون ربعها كم؟ مخسة، من النامء، فتأخذ  ٥من رأس ا

ال، ألن النامء تابع، والتابع تابع ألصله٣٠   .، والباقي يأخذه صاحب رأس ا

ال مل يقسم ومل يفرز بعد، فامللك مشاع بينهم فيه، فنامؤه مشاع يف امللك  ا كان ا و

  .قةمثله، وهذا واضح بال إشكال، لكن انظر الصورة الثانية، ففيها د

: قد اتفق معه بجزء من النامء، كأن يقول »إنكان«أي ال جيوز وال يصح،  »ال«: قال

احفظ هذه الشياه وارعها، أو هذا النحل اعتني به وكن حارًسا عليه، ولك نصف النامء، 

نصف النامء من نتاج الشياه، أو نصف النامء من العسل، العسل نامء، هذا يسمى نامء، يقول 

اذا؟   ما يصح، 

ألن النامء تابع ألصله، وهو ناتج بغري عمل، ما يف عمل، جمرد حفظ حيفظه فقط، : قالوا 

حافظ بمثابة احلارث، فليس فيه عمل، ليس هو الذي يعني كان سبب العمل والوالدة، 

وإنام هو حافظ فقط، فحينئذ ال عمل منه، والعمل ال يستحق به النامء، النامء يكون تابًعا 

  .لألصل

  



 

   
 

 

 

  ....... ن بجزء من النامء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثلهال إن كا

، يعني الدر اللبن واحلليب، »ال إن كان بجزء من النامء كالدر«: وهذا معنى قول

  .حيث قلنا يف فساد العقد »مثله أجرة وللعامل والعسل والصوف والنسل«

ة فيها  ة فيها خالف، املسأ خالف، فقد ذهب املوفق رمحة اهللا هذا املشهور واملسأ

أن ذلك جيوز، بل إن الشيخ ) ١:٣٠:٥٣(عليه، وتلميذه وابن أخيه الشارح وهو ظاهر يف 

  .القيني يتوسع فيصحح) ١:٣٠:٥٥(

  

  

  


